Protokół z zebrania wiejskiego w Rachowicach
z dn. 03.0.3.2016 r
Porządek zebrania:
1. Sprawozdanie z pracy Rady Sołeckiej w 2015r.
2. Plany i zadania Rady Sołeckiej na rok 2016.
3. Plany inwestycyjne i finansowe gminy.
4. Tematy bieżące, wolne wnioski.
Zebranie rozpoczął sołtys Rachowic – Grzegorz Masarczyk, który przywitał przybyłych
mieszkańców oraz burmistrza Sośnicowic – Marcina Stronczka.
Realizacja tematyki zebrań:
Ad.1
Przeczytanie przez sołtysa sprawozdania z pracy Rady Sołeckiej w 2015 r. Bieżące wydatki zostały
terminowo zrealizowane, Rada pracowała nad planami zagospodarowania terenu wokół stawu
i wystąpiła do gminy z prośbą o ich dofinansowanie. W związku z odmową gminy, zadania będą
realizowane w 2016 roku ze środków sołectwa.
Odmówiono również zakupu koszy na przystanki, więc zadanie to zrealizowano
z funduszy sołectwa.
Odbył się festyn jubileuszowo-dożynkowy, turniej skata, Mikołajki, spotkanie seniorów – finansowane
z funduszy sołectwa.
Rada Sołecka otrzymała materiały ze spotkania zorganizowanego na Politechnice Śląskiej na temat
zagospodarowania zabytkowego spichlerza, materiały z tego spotkania przekazano burmistrzowi.
Ad. 2
Sołtys G. Masarczyk zdał sprawozdanie z wydatkowania funduszy sołectwa w 2015 r., podkreślił, że
zaoszczędzono 19000,- zł., kwota ta zostanie przeznaczona na zagospodarowanie terenu przy stawie;
alejki, ławeczki, mostki i plac zabaw.
Kosztorys w przygotowaniu.
Następnie odbyło się głosowanie w celu przyjęcia sprawozdania za rok 2015 przedstawionego przez
sołtysa:
za głosowało 33 osób
przeciw – 0 osób
nikt nie wstrzymał się od głosu, sprawozdanie przyjęto jednogłośnie.
Ad. 3
Burmistrz Sośnicowic M. Stronczek zabrał głos, ustosunkował się do sprawozdania sołtysa:
 Wg regulaminu zakup koszy na przystanki należy do sołectwa,
 Sołectwo decyduje o budowie placów zabaw, zagospodarowaniu skwerów itp.
 Spichlerz – koszt jego remontu i renowacji przekracza możliwości finansowe sołectwa i gminy.
 Burmistrz zadeklarował, że w II połowie roku Rada Sołecka otrzyma dodatkowe 10 000,00 zł.
 Zaznaczył, że Sośnicowice zajmują I miejsce w powiecie oraz 9 w woj. śląskim
w zdobywaniu funduszy unijnych
 Burmistrz przedstawił plany gminy na rok 2016 dot. Rachowic:
 przebudowa sieci wodociągowej wzdłuż ul. Do Groty
 montaż progu spowalniającego na ul. Pogodnej
 budowa drogi dojazdowej za szkołą
 przygotowanie projektu drogi – ul. Spokojna
1




 projekt zagospodarowania terenu wokół stawu – do końca kwietnia, by można było
przygotować kosztorys
 projekt chodnika wzdłuż ul. Wiejskiej
 po uzyskaniu zgody Nadleśnictwa, rozpoczną się prace na boisku – instalacja wodna
i elektryczna
Gmina będzie też partycypować w kosztach remontu dróg powiatowych – Kozłów – Brzezinka
oraz Smolnica – Sośnicowice.
Do 2020 roku wszelkie zdobyte dodatkowo fundusze będą przeznaczone na dalszą kanalizację
gminy.

Następnie burmistrz odpowiedział na pytania mieszkańców:
 ul. Słoneczna- będzie bieżący remont, ponieważ tiry dojeżdżające do firmy Urban-metal
zniszczyły drogę
 w najbliższym czasie odbędzie się wizja lokalna ulic Słonecznej, Miłej i Spokojnej, ponieważ
drogi te są nieprzejezdne dla aut wywożących śmieci, szambo czy dowożących gaz, burmistrz
zobowiązał pana Sosnę do przeprowadzenia wizji lokalnej.
 mieszkaniec Rachowic zwrócił uwagę, że kwestia zabytkowego spichlerza to przede wszystkim
konieczność zabezpieczenia go przed dalszym niszczeniem, burmistrz odpowiedział, że w tej
chwili są inne priorytety i do tej kwestii wróci w terminie późniejszym.
 Pytanie o ścieżkę edukacyjną w lesie przy wjeździe do Rachowic, która została zamknięta z
powodu zniszczeń, ulega ona dalszej degradacji, co jest obrazem zmarnowania funduszy
unijnych – odpowiedź burmistrzu, że to należy do Nadleśnictwa.
Następnie burmistrz przeszedł do następnego punktu zebrania – planów finansowych Rady
Sołeckiej na 2016 rok, burmistrz M. Stronczek zadeklarował dofinansowanie w tym roku turnieju
skata.
Burmistrz przedstawił problemy gminy związane z reformą edukacji.
Sołtys oddał głos panu B. Wilczek, który – w związku z reaktywowaniem Spółki Wodnej –
przeprowadził wybory 4 delegatów z Rachowic i przedstawiciela Rachowic do zarządu Spółki
Wodnej.
Kandydatami zostali:
Małgorzata Nowrot, Bogusław Kruszewski, Łukasz Kołodziej oraz Marek Jaszczuk.
Ww. kandydaci wyrazili zgodę, w związku z tym odbyło się głosowanie;
za głosowało - 33 osoby,
przeciw – 0 osób, nikt nie wstrzymał się od głosu. Wszyscy czterej kandydaci zostali jednomyślnie
zaakceptowani.
W głosowaniu na kandydata do Zarządu Spółki Wodnej jednomyślnie wybrana została pani
Małgorzata Nowrot
za – 33 osoby
przeciw – 0 osób, wstrzymało się od głosu– 0 osób
Ad. 4 wolne głosy
Pan M. Jaszczuk zaproponował przeprowadzenie akcji sprzątania terenu Rachowic ze śmieci.
Propozycja uzyskała pełną akceptację, sołtys podał, że szczegóły akcji i termin zostaną podane na
stronie www Rachowic oraz w ogłoszeniach kościelnych.
Burmistrz M. Stronczek podziękował mieszkańcom Rachowic za przybycie i następnie sołtys zamknął
zebranie.

Protokołowała
E. Kruszewska
2

SPRAWOZDANIE Z PRACY SOŁTYSA
I RADY SOŁECKIEJ ZA 2015 ROK
Na pierwszym spotkaniu w roku 2015 Rada Sołecka podsumowała rok 2014
przygotowując sprawozdanie. Kolejne spotkania początkowo skupiały się na
przygotowaniu planu prac i imprez na bieżący rok. Uzgodniliśmy zakres prac oraz
nazwy imprez jakie zamierzamy przygotować i zorganizować . Uzgodniliśmy w radzie
sołeckiej podział zadań . Bieżące wydatki takie jak ogrzewanie , energia, wywóz śmieci,
za prace porządkowe były terminowo realizowane. Dyskutowaliśmy nad projektem
zagospodarowania terenu wokół stawu a po odrzuceniu tego zadania z budżetu gminy
,podjęliśmy działania by etapowo realizować to zadanie z funduszy sołeckich. Po wielu
dyskusjach i uzgodnieniach co do zakresu prac , zabezpieczeniu finansów z funduszy
sołeckich ,zadanie to przeszło do realizacji w 2016 roku. Pisaliśmy o zakup koszy na
przystanki najpierw przez ZGKIM a potem Urząd i po kolejnej odmownej decyzji kosze
postanowiliśmy zakupić z funduszy sołeckich- to zadanie realizujemy . Pracowaliśmy
min. nad przygotowaniem i zorganizowaniem festynu dożynkowo-jubileuszowego,
zaangażowaliśmy się w organizację turnieju skata , spotkanie z mikołajem i na
przełomie roku spotkanie seniorów .Te wszystkie przygotowania jak i organizacja
związane były z podpisaniem umów na realizacje wybranych zadań , wydatkami , czyli
realizacja faktur , akceptacja ,podpisy i wszystkie podobne procedury związane
z przepływem dokumentów . W międzyczasie zorganizowaliśmy zebranie wiejskie na
którym podejmowane były min. decyzje co do propozycji zadań realizowanych
w kolejnym roku z budżetu gminnego.
W trakcie roku dotarło do rady informacja o spotkaniu na Politechnice Śląskiej na
którym zostało przedstawione pełne opracowanie dotyczące historii, stanu obecnego
jak i propozycji ewentualnego zagospodarowania spichlerza w Rachowicach. Materiały
z tego spotkania zostały mi przekazane , w tej chwili są one w urzędzie w celu
zapoznania się z nimi pana Burmistrza.
RADA SOŁECKA RACHOWICE
13.01.2016
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